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Heel veel foto’s!

Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
Feest!!! Het is feest! Be4all is jarig. Dit jaar bestaan wij maar liefst 5 jaar. Een periode vol
met super veel ontwikkelingen, geweldige initiatieven, fantastische vrijwilligers, super
veel enthousiasme en betrokkenheid van alle mensen die op welke manier dan ook
Be4all een warm hart toedragen of toegedragen hebben. Verder op in de nieuwsbrief
vinden jullie een kleine compilatie van alle veranderingen die ARDI Community Model
School, mede door jullie steun, de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt.
Super bedankt voor al jullie steun!
Maar dit is niet het enige feestje dat we gevierd hebben….. Als ik terug denk aan dat
moment, gaat mijn hart weer een slagje sneller kloppen, krijg ik op nieuwe klamme
handen en bibberbenen…. Zoals ik in de nieuwsbrief van juni al vertelde, waren wij de
gelukkige, een van de vier uitverkoren stichtingen door de Ronde Tafel van het Land
van Cuijk. Na een fantastisch gezellige laatste dag van de Vierdaagse, waar wij in alle
vroegte samen met super enthousiaste Ronde-Tafel-leden en de mensen van de drie
andere stichtingen de lopers naar de eindstreep joelden, juichten, aanmoedigden,
schreeuwden, was daar op zaterdag het blarenbal. Samen met een aantal vrijwilligers
en bestuursleden stond ik onder het genot van een drankje naar de voorzitter van de
Ronde Tafel te luisteren. Eén voor één werden de stichtingen naar voren geroepen
om de meest fantastische bedragen op te halen…en maar steeds werd stichting
Be4all niet genoemd. De bedragen werden hoger en de stichtingen minder…tot wij
als laatste stichting overbleven. En hier begint dan dat stuk van die knikkende knieën,
bibberbenen en zweethanden. Met de bibbers in mijn stem wist ik nog net in het
kort te vertellen wie we zijn en wat we doen. Ondertussen ging er van alles door mijn
hoofd. “Tsjeminee, de laatste stichting kreeg € 8000!! Zouden wij dat dan ook krijgen?
Het zal toch niet nog meer zijn…Pfff…tsjemineetje…” En toen kwam het magische
moment waarbij de cheque aan ons werd overhandigd. Ik kon mijn ogen niet
geloven… € 10.000!!!!! Wat een hoop geld!! En wat kunnen we daar veel mee doen!!
Zoals jullie wel zullen begrijpen, duurde het nog wel even voordat wij het konden
geloven. Nog héél lang hebben wij van dit geweldige feest nagenoten. En ik wil ook
via deze nieuwsbrief van de gelegenheid gebruik maken, om alle leden van de Ronde
Tafel van het Land van Cuijk, alle sponsoren en alle lopers enorm te bedanken voor
hun fantastische inzet. Super bedankt!!
Hier in Uganda zit het schooljaar er weer op en zijn we inmiddels gestart met de
bouw van het klaslokaal van primary 6 (groep 7) en het slaapvertrek van de jongens
(mogelijk gemaakt door dat geweldige bedrag dat we gesponsord hebben gekregen).
Ook hebben we de eerste oogst van ons land binnen gehaald, worden de twee oudste
klaslokalen gerenoveerd, heeft onze headteacher Catherine een gezonde dochter
gekregen en hebben de leerlingen weer een fantastische derde termijn gehad.
2015 is voorbij gevlogen, een fantastisch jaar waar ik met een heel fijn gevoel
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aan terug denk. 2016 staat voor de deur…vol met nieuwe
mogelijkheden, uitdagingen en verrassingen. Wij, als stichting
Be4all, zijn er klaar voor, maar niet voordat we iedereen hele fijne
feestdagen hebben toegewenst!
Een hele fijne kerst en een voorspoedig Nieuwjaar!
Thank you for being our friend!
Warme groet,
Hetty

De plek voor de bouw
leslokaal primary 6

Renovatie leslokalen

De school

Het slaapvertrek voor de
jongens gaat er zo uitzien
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5 JAAR BE4ALL
Een overzicht!
2010 de school
2010 De eerste schoolkinderen

2010 Pauze in de klas
2015 Pauze

2010-2015 Er wordt door de
Ugandese werklieden flink
gewerkt; er zijn acht klaslokalen
gerealiseerd

2015 De school
2015 Nu 51 sponsorkinderen!

2010 De boardingroom
2015 De boardingroom
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2010 Het eerste team, drie
leerkrachten
2015 Het gehele team

2015 Het kantoor
2015 De groententuin in aanleg

2015 Het interieur van alle acht
klaslokalen
2015 Leergierig!

2015 Het toiletgebouw
2011 Vindingrijk!

2010 Lekker gek doen!
2015 Lekker gek doen!
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2015 Vindingrijk!
2010 Mebo, één van de eerste
sponsorkinderen

Een speciale dank gaat uit
naar OSSA (Ontwikkelings
Samenwerking Sint Anthonis)
en alle inwoners van de
gemeente Sint Anthonis
voor hun jaarlijkse steun
aan Be4all

2011 Hetty met naamgenote
baby Hetty
2015 Hetty met kleuter Hetty

Samen, samen hebben we in
de afgelopen vijf jaar hieraan
gewerkt.
Samen hebben we dit kunnen
realiseren met het team van
ARDI Community Model School
en alle Sponsors van een
schoolkind, Friends en de
sponsors en vrijwilligers, die
meegeholpen hebben om de
acties en activiteiten te doen
slagen.

Onze grote dank voor uw steun
in de afgelopen vijf jaar!
Warme groet,
Bestuur Be4all.
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Fans van Be4all langs de route
De sponsors van de Ronde Tafel
van het Land van Cuijk

De leden van de Ronde Tafel van
het Land van Cuijk

De Vierdaagse
De mensen die voor de projecten
van de Ronde Tafel Land
van Cuijk liepen, kregen een
sleutelhanger uit Uganda en een
bloemenkrans omgehangen,
voordat ze over de rode loper een
hapje en drankje konden halen.

Wat een kanjers !
Ook voor de laatste lopers bleven
wij klappen!
De uitreiking van de cheque,
waauw, we konden het niet
geloven, maar toch!
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Het was weer een succesvolle worstenbroodactie!
Op 18 november gaf Truus een presentatie over Be4all en de school in Bukitongo op
basisschool De Zonnewijzer in Westerbeek.
Dit jaar was ons doel geld op te halen voor lesmateriaal, boeken en een aantal
voetballen voor de school. Nadat de presentatie afgelopen was, mochten de kinderen
boven een echt vuur zelf een broodje afbakken en met een heerlijke knakworst vullen,
gesponsord door de Plusmarkt uit Overloon. Het was smullen!
Toen de school uit was, kreeg ieder kind een enveloppe mee met namen erop waar ze
de worstenbroodjes konden gaan verkopen.
Na een aantal stormachtige dagen werden de enveloppen op maandag weer op
school ingeleverd.
Dit jaar was er een bijzondere koper bij : Sinterklaas!
Met hulp van ouders werden de aantal verkochte worstenbroodjes opgeteld en Truus
kon het mooie totaal van 1104 stuks doorgeven aan Bakker Degen uit Overloon.
Hij zei: Dat komt voor de bakker!
Bakker Degen zorgde ervoor dat op vrijdag 27 november de bestelde worstenbroodjes
in zakjes van 4 op school aangeleverd werden. ’s Middags gingen de kinderen op pad
om de worstenbroodjes bij de mensen af te geven.
Jongens, meisjes, leerkrachten en hulpouders van basisschool De Zonnewijzer:
SUPER BEDANKT VOOR JULLIE HULP!
En natuurlijk ook heel veel dank aan alle mensen die Be4all gesteund hebben door
worstenbroodjes te kopen of door een donatie te doen.

Groep 1 + 2
Groep 1 + 2
De afbakbroodjes en knaks zijn
gesponsord door de Plusmarkt

Groep 1 + 2
Spannend, zelf je broodje
bakken!
Groep 3 + 4
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Groep 5 + 6
Groep 7 + 8

Lekker smullen!
Hulpouders aan het werk

1104 heerlijke worstenbroodjes,
gebakken door Bakker Degen
Dankzij de hulp van de ouders
wederom zeer geslaagde
worstenbrood-actie

Dit jaar een heel bijzondere
koper: Sinterklaas!
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We gaan stoppen met de verkoop van tweedehands boeken!
De mensen lezen niet veel papieren boeken meer, de inkomsten dalen en het is zeer
intensief om een boekenkraam op te bouwen, daarom hebben we besloten hiermee
te stoppen.
Jarenlang hebben we op markten gestaan met een info-stand van Be4all om de vele
boeken die wij mochten ontvangen
te verkopen. Op 5 augustus was
het voor de laatste keer dat we op
de markt in Arcen stonden. Onze
grote dank gaat uit naar Hannie en
Grad, Jacqueline en Kees, Laura, en
Theo en Truus; dankzij hun hebben
we vele boeken en CD’s kunnen
verkopen en vele mensen naar onze
stand kunnen lokken om daar uitleg
over ons project te geven.

Be4all
wenst u fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2016!
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